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ATA NÚMERO 178/XIII (4.ª) SL 

09 de julho de 2019 – 14h00 

 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
 

2. Aprovação de atas 
 

 

3. Comunicações do Presidente 

 
3.1 Baixa de Projetos de Lei: 

 

 Projeto de Lei 1246/XIII/4 (PCP), Regime jurídico da contratação do pessoal de 
investigação científica em formação 

 Projeto de Lei 1247/XIII/4 (PCP), Define o regime de avaliação, certificação e adoção dos 
manuais escolares do ensino básico e secundário, garantindo a sua gratuitidade 

 
3.2 Baixa de Projetos de Resolução para discussão: 

 Projeto de Resolução 303/XIII/1 (PCP), Por uma Escola Pública e inclusiva em toda a 
escolaridade obrigatória 

 Projeto de Resolução 1673/XIII/3 (PCP), Recomenda ao Governo que estude a 
possibilidade de introdução da sesta na Educação Pré-Escolar 

 Projeto de Resolução 2084/XIII/4 (PCP), Recomenda ao Governo que crie o Grupo de 
Recrutamento nas áreas da Expressão Dramática e do Teatro 

 Projeto de Resolução 2116/XIII/4 (PCP), Recomenda ao Governo que se uniformize o 
sistema de avaliação docente no ensino superior salvaguardando o princípio do 
tratamento mais favorável 

 Projeto de Resolução 914/XIII/2 (PEV), Sobre a elaboração do Programa Nacional de 
Educação para a Sustentabilidade 

 Projeto de Resolução 913/XIII/2 (PEV), Recomenda a implementação de um regime 
similar ao dos coordenadores das Bibliotecas Escolares /Centros de Recursos para os 
coordenadores do Projeto Eco-escolas 

 
3.3. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei 

 Projeto de Lei n.º 1174 | XIII (PSD), Disposição interpretativa sobre propina 

 
3.4. Aprovação de relatórios 

 Relatório da visita do Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Transferência de 

Competências na Educação ao Agrupamento de Escolas Manuel Patrício, em Évora  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43920
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43921
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40334
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42725
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43630
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43681
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41457
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41453
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43571
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 Relatório da audição do Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Transferência de 

Competências  na Educação à FENPROF, FNE e Federeação Nacional dos Sindicatos dos 

Trabalhadores da Função Pública - dia 30 de abril 

 

 Relatório da audição do Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Transferência de 

Competências  na Educação à FESAP – Federação de Sindicatos da Administração Pública 

e de Entidades com Fins Públicos – dia 07 de maio 

 
 

3.5. Convite do CreE.A para as “ Journées européennes de la médiattion sociale”  9 e 10 de 
outubro em Paris. 
 

4. Aprovação do relatório final de petição 

 

 Petição 616/XIII/4 – FENPROF - Federação Nacional dos Professores – “Solicitam a 

criação de um Grupo de Recrutamento da Intervenção Precoce” 

 
 

5. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Lei  

 

 Projeto de Lei n.º 1216/XIII/4.ª (PCP) – Garante a gratuitidade dos manuais escolares 

na escolaridade obrigatória no ensino público  

 Projeto de Lei n.º 1218/XIII/4.ª (BE) – Gratuitidade dos manuais escolares para os 

alunos que frequentam a escolaridade obrigatória na rede de ensino público do 

Ministério da Educação (segunda alteração à Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto) 

 

6. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei  

 

 Projeto de Lei n.º 1121/XIII| 4, PAN - Altera a Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto, 

estabelecendo mecanismos de regularização de dívida por não pagamento de propinas 

em instituições de ensino superior públicas 

 

7. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei  

 

 Projeto de Lei n.º 1173/XIII (PSD) - 1ª Alteração ao Regime Jurídico da Avaliação do 

Ensino Superior  

 

8. Apreciação na Comissão de Projetos de Resolução (nova baixa) 
 

 Projeto de Resolução n.º 2051| XIII| 4, do PSD, “Ensino Superior para filhos de 

emigrantes portugueses” 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13307
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43762https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43775
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43775https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43762
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43416
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43573
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43574
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 Projeto de Resolução n.º 2055| XIII| 4, do CDS-PP, “Recomenda ao Governo que 

clarifique procedimentos para captar candidatos lusodescendentes e emigrantes para 

as instituições de ensino superior portuguesas 

 

9. Discussão de Projetos de Resolução 
 

 Projeto de Resolução n.º 2019/XIII/4.ª (PSD) - Reabilitação da Escola Básica e 

Secundária de Fajões, do concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro  

 

 Projeto de Resolução n.º 2025/XIII/4.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à urgente realização de obras de reabilitação e requalificação da Escola Básica e 

Secundária de Fajões, em Oliveira de Azeméis, alocando a totalidade dos meios 

financeiros necessários 

 

 Projeto de Resolução n.º 2112/XIII/4.ª (BE) -  Requalificação da Escola Básica e 

Secundária de Fajões, concelho de Oliveira de Azeméis 

 

10. Data da próxima reunião  

 
 

 10 de julho de 2019 – 10h00 

 16 de julho de 2019 - Reunião com delegação de Deputados do Parlamento de Timor às 

14h00 

 
 

 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
A proposta de Ordem do Dia foi aprovada (com o adiamento do ponto 9, a pedido do PS) por 

unanimidade, pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 
 

2. Aprovação de atas 
 

As seguintes atas foram aprovadas por unanimidade, pelos Deputados dos grupos 
parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP: 

 
Ata n.º 173, de 5 de junho 
Ata n.º 174, de 11 de junho 
Ata n.º 175, de 19 de junho 

 
Foi adiada a votação das atas que se seguem:  

Ata n.º 176, de 26 de junho 
Ata n.º 177, de 03 de julho 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43585
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43499
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43499
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43499
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43511
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43511
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43511
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43511
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43511
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43669
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3. Comunicações do Presidente 

 
3.1. Baixa de Projetos de Lei: 

 

 Projeto de Lei 1246/XIII/4 (PCP), Regime jurídico da contratação do pessoal de 
investigação científica em formação 

O Presidente informou da baixa do Projeto de Lei 1246/XIII/4 (PCP), iniciativa que foi admitida a 
2019-07-08.  

Em conformidade com a Informação de dispensa de Notas Técnicas validada pelo Presidente da 
Assembleia da República, foi considerado dispensar-se a respetiva Nota Técnica, por não haver 
tempo útil para a sua elaboração. 

O Presidente informou que a nomeação do relator desta iniciativa caberia ao Grupo Parlamentar 
do PS, que ficou de indicar o respetivo Deputado. 

  

 Projeto de Lei 1247/XIII/4 (PCP), Define o regime de avaliação, certificação e adoção dos 
manuais escolares do ensino básico e secundário, garantindo a sua gratuitidade 

Em conformidade com a Informação de dispensa de Notas Técnicas validada pelo Presidente da 
Assembleia da República, foi considerado dispensar-se a respetiva Nota Técnica, por não haver 
tempo útil para a sua elaboração. 

O Presidente comunicou que a nomeação do relator desta iniciativa caberia ao Grupo 
Parlamentar do BE, que indicou, para o efeito, a Deputada Joana Mortágua. 

 

 
3.2. Baixa de Projetos de Resolução para discussão: 

 Projeto de Resolução 303/XIII/1 (PCP), Por uma Escola Pública e inclusiva em toda a 
escolaridade obrigatória 

 Projeto de Resolução 1673/XIII/3 (PCP), Recomenda ao Governo que estude a 
possibilidade de introdução da sesta na Educação Pré-Escolar 

 Projeto de Resolução 2084/XIII/4 (PCP), Recomenda ao Governo que crie o Grupo de 
Recrutamento nas áreas da Expressão Dramática e do Teatro 

 Projeto de Resolução 2116/XIII/4 (PCP), Recomenda ao Governo que se uniformize o 
sistema de avaliação docente no ensino superior salvaguardando o princípio do 
tratamento mais favorável 

 Projeto de Resolução 914/XIII/2 (PEV), Sobre a elaboração do Programa Nacional de 
Educação para a Sustentabilidade 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43920
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43921
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40334
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42725
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43630
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43681
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41457
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 Projeto de Resolução 913/XIII/2 (PEV), Recomenda a implementação de um regime 
similar ao dos coordenadores das Bibliotecas Escolares /Centros de Recursos para os 
coordenadores do Projeto Eco-escolas 

O Presidente comunicou a baixa dos projetos de resolução acima elencados, tendo ficado 
definido que a discussão dos mesmos seria agendada para a reunião do dia 16 de julho (às 
10h00). 

 
3.3. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei 

 Projeto de Lei n.º 1174 | XIII (PSD), Disposição interpretativa sobre propina 

 

Ficou definido que se agendaria a discussão na especialidade desta iniciativa para a próxima 

reunião de 10 de julho. 

 
3.4. Aprovação de relatórios 

 Relatório da visita do Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Transferência de 

Competências na Educação ao Agrupamento de Escolas Manuel Patrício, em Évora  

 

 Relatório da audição do Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Transferência de 

Competências na Educação à FENPROF, FNE e Federeação Nacional dos Sindicatos dos 

Trabalhadores da Função Pública - dia 30 de abril 

 

 Relatório da audição do Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Transferência de 

Competências na Educação à FESAP – Federação de Sindicatos da Administração Pública 

e de Entidades com Fins Públicos – dia 07 de maio 

 
Ponto adiado a pedido do PCP. 

 

 
3.5. Convite do CreE.A para as “ Journées européennes de la médiattion sociale”  9 e 10 de 

outubro em Paris. 
 
Foi acordado remeter a análise desta questão para momento ulterior. 
 
 

4. Aprovação do relatório final de petição 

 

 Petição 616/XIII/4 – FENPROF - Federação Nacional dos Professores – “Solicitam a 

criação de um Grupo de Recrutamento da Intervenção Precoce” 

A Deputada relatora desta petição – Liliana Silva (PSD) – apresentou sucintamente o relatório 
elaborado, realçando a existência de duas iniciativas legislativas sobre a mesma matéria, assim 
como duas petições.   
 
O Parecer apresentado concluiu que:  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41453
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43571
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13307
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a) O objeto da petição é claro e está bem identificado, assim como o peticionário. Todos 
os requisitos formais e de tramitação estabelecidos na lei; 

b) Devido ao nº de subscritores – 4065- é obrigatória a apreciação da petição em Plenário, 
sendo também obrigatória a publicação no Diário da Assembleia da República; 

c) Deve a comissão remeter cópia da petição e do respetivo relatório aos grupos 
parlamentares e ao governo, para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou 
tomada de outras medidas; 

d) O relatório deverá ser remetido ao Senhor Presidente da Assembleia da república; 
e) Deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do relatório. 

 
Submetido a votação, o relatório foi aprovado por unanimidade, pelos Deputados dos grupos 
parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 
 
 

5. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Lei  

 

 Projeto de Lei n.º 1216/XIII/4.ª (PCP) – Garante a gratuitidade dos manuais escolares 

na escolaridade obrigatória no ensino público  

 Projeto de Lei n.º 1218/XIII/4.ª (BE) – Gratuitidade dos manuais escolares para os 

alunos que frequentam a escolaridade obrigatória na rede de ensino público do 

Ministério da Educação (segunda alteração à Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto) 

 
A Deputada Ana Mesquita (PCP) começou por esclarecer que esta iniciativa visa simplesmente 
plasmar na lei a gratuitidade dos manuais, tal como foi prevista nos orçamentos do Estado. 
 
A Deputada Joana Mortágua (BE) também interveio no mesmo sentido, sublinhando que o 
importante era que ficasse consagrado em lei a gratuitidade dos manuais.  
 
A Deputada Odete João (PS) também se pronunciou no mesmo sentido, insistindo na 
importância de ficar plasmado em lei a gratuitidade dos manuais escolares.  
 
A Deputada Ana Sofia Bettencourt (PSD) manifestou acima de tudo preocupações com a 
sustentabilidade da medida. 
 
A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) declarou-se contra a medida, realçando haver outras 
prioridades. Focou, também, desconhecer-se o impacto financeiro ou as taxas de reutilização 
dos manuais. 
 
A discussão e votação destas iniciativas ficou concluída, com exceção do artigo 5.º, n.º 4, que 
ficou adiada para a reunião do dia seguinte. 
 
O relatório da discussão e votação destas iniciativas encontra-se disponível nas respetivas 
páginas do site da Assembleia da República.  
 

 

6. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43762https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43775
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43775https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43762
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 Projeto de Lei n.º 1121/XIII| 4, PAN - Altera a Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto, 

estabelecendo mecanismos de regularização de dívida por não pagamento de propinas 

em instituições de ensino superior públicas 

A Deputada Odete João (PS) começou por esclarecer que a forma como o PAN optou por tentar 
resolver esta questão não será, tecnicamente, a melhor, tendo ficado acordado com o PAN que 
este alteraria o objeto da sua iniciativa, assumindo-se as propostas de alteração do PS. 
 
O Deputado André Silva (PAN) subescreveu o entendimento transmitido pela Deputada Odete 
João. 
 
O Deputado Luís Monteiro (BE) manifestou dúvidas técnicas sobre este processo, 
nomeadamente a votação incidir sobre uma iniciativa que foi a plenário (o do PAN) e outra que 
não foi (o do PS). 
 
A Deputada Odete João (PS) contestou este entendimento, tendo contribuído para este debate 
sobre a metodologia em concreto desta votação a Deputada Ana Mesquita (PCP), o Deputado 
Duarte Marques (PSD), o Deputado André Silva (PAN) e a Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP). 
 
Com vista a permitir esclarecer as dúvidas suscitadas, a Deputada Odete João propôs que até 
6.ª feira seria apresentada uma alternativa, tendo este ponto ficado adiado. 
 
 

7. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei  

 

 Projeto de Lei n.º 1173/XIII (PSD) - 1ª Alteração ao Regime Jurídico da Avaliação do 

Ensino Superior  

Este ponto foi adiado. 
 
 

8. Apreciação na Comissão de Projetos de Resolução (nova baixa) 
 

 Projeto de Resolução n.º 2051| XIII| 4, do PSD, “Ensino Superior para filhos de 

emigrantes portugueses” 

 

 Projeto de Resolução n.º 2055| XIII| 4, do CDS-PP, “Recomenda ao Governo que 

clarifique procedimentos para captar candidatos lusodescendentes e emigrantes para 

as instituições de ensino superior portuguesas 

 
Foi consensualizado enviar-se para Plenário, para votação, o texto final relativo aos Projeto de 
Resolução n.º 2051/XIII/4.ª (PSD) e Projeto de Resolução n.º 2055/XIII/4.ª (CDS-PP), que 
“Recomenda ao Governo a criação de um regime de incentivos para os lusodescendentes e 
portugueses emigrados que pretendem frequentar o ensino superior público português”. 
 
 
 

9. Discussão de Projetos de Resolução 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43416
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43573
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43574
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43585
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 Projeto de Resolução n.º 2019/XIII/4.ª (PSD) - Reabilitação da Escola Básica e 

Secundária de Fajões, do concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro  

 

 Projeto de Resolução n.º 2025/XIII/4.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à urgente realização de obras de reabilitação e requalificação da Escola Básica e 

Secundária de Fajões, em Oliveira de Azeméis, alocando a totalidade dos meios 

financeiros necessários 

 

 Projeto de Resolução n.º 2112/XIII/4.ª (BE) - Requalificação da Escola Básica e 

Secundária de Fajões, concelho de Oliveira de Azeméis 

 
Este ponto foi adiado. 
 

 

10. Data da próxima reunião  

 

 10 de julho de 2019 – 10h00 

 16 de julho – 10h00 

 16 de julho de 2019 - Reunião com delegação de Deputados do Parlamento de Timor às 

14h00 

 

 

A reunião foi encerrada às 16:30 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 9 de julho de 2019 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

 
(Alexandre Quintanilha) 

 

  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43499
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43499
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43499
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43511
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43511
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43511
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43511
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43511
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43669
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Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Alexandre Quintanilha 
 Ana Mesquita 
 Ana Rita Bessa 
 Ana Sofia Bettencourt 
 Ilda Araújo Novo 
 Ivan Gonçalves 
 Joana Mortágua 
 Laura Monteiro Magalhães 
 Lúcia Araújo Silva 
 Luís Monteiro 
 Margarida Mano 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Manuela Tender 
 Nilza de Sena 
 Pedro Alves 
 Pedro Pimpão 
 Sandra Pontedeira 
 Sónia Fertuzinhos 
 Ana Passos 
 André Silva 
 Duarte Marques 
 Liliana Silva 
 Odete João 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 André Pinotes Batista 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Álvaro Batista 
 Porfírio Silva 
 Susana Amador 
 


